
BEGAAFDHEIDSONDERWIJS
Vanaf volgend schooljaar biedt het Stedelijk Gymnasium twee trajecten aan 
voor begaafde leerlingen uit het basisonderwijs. Deze trajecten, Groep 9 en 
Wetenschapsklassen, worden in deze folder toegelicht. 

Stedelijk Gymnasium is een school van OSG Piter Jelles, onderdeel van OVO Fryslân-Noord

Groep 9 is voor hoogbegaafde leerlingen die 
op de basisschool grotendeels uitgeleerd zijn, 
maar op diverse aspecten (sociaal-emotioneel 
en/of qua executieve vaardigheden) nog niet 
klaar zijn voor een volledige overstap naar het 
voortgezet onderwijs.

Via Groep 9 krijgen deze leerlingen de 
gelegenheid om één dag in de week onderwijs 
te volgen op het Stedelijk Gymnasium, in de 
periode tussen de herfst- en zomervakantie 
van 2022/2023.

Begaafde basisschoolleerlingen die extra 
uitdaging zoeken, zitten goed bij de 
Wetenschapsklassen. 

Er worden ongeveer twaalf middagen 
vanaf de herfstvakantie georganiseerd op het 
Stedelijk Gymnasium, waar 
basisschoolleerlingen aan deel kunnen 
nemen.

Meer informatie volgt in september 2022. 

9 WETENSCHAPS
KLASSEN

Waarom trajecten voor begaafde leerlingen?
Deze trajecten starten we om verschillende redenen. Zo zorgen we er graag voor dat 
begaafde basisschoolleerlingen plezier in en motivatie voor school houden. Daarnaast willen
we voorkomen dat hoogbegaafde leerlingen vastlopen. Ook vergemakkelijken we op deze 
manier de overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs voor deze 
leerlingen.



9

Programma
Het programma van Groep 9 start na de herfstvakantie van het schooljaar 2022. Dat geeft de 
groepsleerkracht op de basisschool de gelegenheid het schooljaar goed op te starten met de 
volledige klas. Groep 9 loopt door tot het einde van het schooljaar. Het jaar is ingedeeld in 
vier blokken.

Het programma van Groep 9 bevat in ieder geval de volgende onderdelen: 
 Begeleiding door een HB-specialist 
  Elke dag starten de leerlingen gezamenlijk met de HB-coach. De HB-coach 
  begeleidt ook het projectonderwijs dat aan het einde dag plaatsvindt
 
 Vaklessen
  Bijvoorbeeld onderdelen van wiskunde, Engels, geschiedenis, �loso�e of Latijn. 
  Hierbij is het van belang dat er weinig lesstof wordt behandeld die in klas 1 
  van het VO op het programma staat. 
 
 Projectonderwijs
  Leerlingen werken samen aan vakoverstijgende onderzoeksprojecten. 
  Begaafde leerlingen uit de bovenbouw van het Stedelijk Gymnasium spelen 
  een rol in de begeleiding.
 
 Excursies
  Elk blok gaan de leerlingen twee keer op een excursie die past bij wat er in de 
  vaklessen of bij de projecten aan de orde is geweest.
 
 Huiswerkbegeleiding
  Leerlingen krijgen ondersteuning bij plannen, organiseren, zelfevaluatie.
 
 Toetsing
  In het kader van ‘voorbereiden op het VO’ is het goed dat leerlingen elk blok 
  twee keer een cijfer krijgen voor toetsen en/of praktische opdrachten.
 
 Voortgangsgesprekken
  Er vindt gedurende het schooljaar twee keer een voortgangsgesprek plaats 
  met de leerling, zijn/haar ouders en een begeleider van Groep 9.

Route
De groepsleerkracht van de basisschool adviseert in juni op basis van onderstaande 
criteria of een leerling deel kan nemen aan groep 9 in het komende schooljaar. 

Omdat er ruimte is voor maximaal 15 leerlingen, kan het zijn dat we moeten loten.

Criteria

  Leerling is grotendeels uitgeleerd op het primair onderwijs, maar nog niet klaar
 voor het voortgezet onderwijs
 De verwachting is dat de leerling zal uitstromen op vwo-niveau
 Leerling is gemotiveerd om deel te nemen aan groep 9
 Ouder(s)/verzorger(s) ondersteunen de aanmelding voor groep 9
 Groepsleerkracht van de basisschool geeft een positief advies voor deelname 
 aan groep 9

???

Wat bieden we?
 intellectuele uitdaging;
 versterken van executieve vaardigheden;
 stimuleren van sociaal-emotionele ontwikkeling;
 samenwerken / contact hebben met ontwikkelingsgelijken.


